31/01 a 06/02/2021
Seletivo para os Campeonatos Mundiais da ILCA de acordo com os critérios da ABCL.
Parte do Processo de Seleção para o Campeonato Mundial da Juventude de 2021, conforme
Nota Oficial 007/2020 da CBVela.

AVISO DE REGATA
Publicado: 05 de novembro de 2020 – 17h
[DP] A penalidade para a infração desta regra ficará a critério da CP e poderá ser menor que uma
desclassificação.
[NP] Uma infração a esta regra não será razão para protesto ou pedido de reparação por barco.
[SP] Uma penalização padrão pode ser aplicada pela Comissão de Regata, sem audiência.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

REGRAS
A regata será regida pelas regras como definidas nas Regras de Regata a Vela (RRV) em vigor
da World Sailing e Regras da Classe Laser.
Os apêndices P e T das RRV serão aplicados neste evento.
De acordo com a RRV 87, caso o barco não tenha flutuadores, em alternativa ao disposto
na Regra da Classe 26 (e), poderão ser instalados no interior do casco, em cada lado da
caixa da bolina, 4 flutuadores cilíndricos do modelo normalmente utilizado em piscinas
(macarrões).
Regras de distanciamento social [NP] [DP]
1.4.1 O uso de máscara facial será obrigatório quando em terra, assim como os cuidados de
higiene pessoal com água, sabão e álcool em gel ou líquido.
1.4.2 Distanciamento de 1,5 metros entre os indivíduos deve ser observado em terra.
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1.4.5

1.5.

[DP] Os competidores e pessoas de apoio devem cumprir com qualquer solicitação
razoável de um oficial do evento. O não cumprimento pode ser uma má conduta.
1.4.6 Ações razoáveis por parte dos dirigentes do evento para implementar as orientações,
protocolos ou legislação COVID-19, mesmo que posteriormente se provem
desnecessárias, não são ações impróprias ou omissões.
Poderá ser utilizado quadro de avisos virtual e grupo de whatsapp para informações aos
competidores.

2.

PROPAGANDA
2.1. Os barcos podem ser obrigados a expor número de proa e propaganda escolhida e suprida
pela Autoridade Organizadora.
3.
3.1.

3.2.

a)
b)
c)
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

ELEGIBILIDADE E PRÉ-INSCRIÇÃO
Os competidores deverão estar sem febre para competir. Competidores que estiveram em
contato com pessoas com suspeita ou que contraíram COVID-19 deverão manter 14 dias de
quarentena (e sem sintomas) antes de competir.
O campeonato é aberto a todos os barcos das classes Laser Standard, Laser Radial e Laser
4.7, cujos timoneiros estejam em dia com:
A anuidade da Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL) ou de outra associação nacional
filiada à ILCA;
Com sua respectiva Federação Estadual (exceto velejadores estrangeiros); e
Aprovados na vistoria pelo medidor da classe.
O Código de Elegibilidade da World Sailing se aplica e recomenda-se que todos os
velejadores estejam cadastrados e apresentem o SAILOR ID da World Sailing
http://www.sailing.org/sailors solicitado na ficha de inscrição
Após efetuar o pagamento da inscrição (item 4), os velejadores elegíveis poderão fazer a
pré-inscrição a partir de 30/10/2020, por meio do Formulário Google no link
https://forms.gle/775ji9NuP1uf9cvW7 .
Velejadores elegíveis devem comparecer na Secretaria do Evento até às 17 horas do dia 01
de fevereiro de 2021, para confirmar a pré-inscrição e apresentar os comprovantes de
pagamento: da inscrição do campeonato, da ABCL e da federação estadual. Além disso,
deverão entregar a ficha de inscrição (caso não tenham feito pelo site), Autorização para
Menores assinada pelo responsável (anexo 2), quando o velejador tiver menos de 18 anos
em 06/02/2021.
Após verificação da documentação na secretaria do campeonato, o competidor deverá levar
seu barco e equipamentos até a área de medição para verificação pelo medidor e para
aplicação do número de proa obrigatório.
Após aprovação do medidor, o velejador deverá entregar a ficha de medição na Secretaria
do Evento.
A inscrição de um barco somente estará concluída após o cumprimento integral do item 3.
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4.

TAXAS
4.1. As datas limites de inscrição e os valores para pagamento, por barco:
➢ Pagamentos realizados até dia 15/12/2020 – R$ 200,00
➢ Pagamentos realizados entre 16/12/2020 até 23/12/2020 – R$250,00
➢ Pagamentos realizados a partir de 24/12/2020 até 01/02/2021 – R$300,00
4.2.

O pagamento da inscrição deverá ser feito via deposito/transferência, identificado com o
nome do Atleta, para:
Banco: nº 033 - Banco Santander - Agência: 1464
Conta Corrente 13-000041-0
Favorecido: Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva
CNPJ: 92.948.785/0001-47
Não será recebido dinheiro em espécie na Secretaria do Evento, apenas pagamento por
depósito ou transferência bancária. O comprovante de depósito com o (s) devido (s) nome
(s) do (s) atleta (s) beneficiário (s) deverá ser enviado para laserbra2021@vds.com.br.

5.

PROGRAMA DE REGATAS
Data

Horário

31/jan/21, domingo

9h até 18h

01/fev/21, 2ª feira

9h até 17h
10h

Programação de Atividades Brasileiro de 2021
Registro, credenciamento e verificação de medição dos
barcos
Registro, credenciamento e verificação de medição dos
barcos
Reunião de timoneiros

02/fev/21, 3ª feira

10h30min.
13h

03/fev/21, 4ª feira

13h

Regatas

04/fev/21, 5ª feira

13h

Regatas

05/fev/21, 6ª feira

13h
18h

Regatas
Assembleia Geral da Classe Laser

13h

Regatas

06/fev/21, sábado

18h
18h30min

Cerimônia de abertura do campeonato
Regatas

Cerimônia de premiação do Ranking ABCL e Master
Cerimônia de premiação das Classes 4.7, Radial e Standard
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Estão programadas 10 (dez) regatas para cada classe.
5.2. Até 3 regatas para cada classe poderão ser realizadas por dia.
5.3. Não será dado sinal de atenção para nenhuma classe após às 16h do dia 06/02/2021.
5.1.

6.
6.1.

a)
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

MEDIÇÃO
Todos os barcos deverão atender as Regras da Classe Laser e ser aprovados na vistoria de
medição para ter sua inscrição validada. Após entrega e verificação da documentação para a
pré-inscrição, os velejadores serão encaminhados para o setor de medição e deverão
apresentar o barco com os seguintes itens desmontados sobre o deck do barco:
Base, retranca e tope, todos os cabos e moitões, burro, um cabo de segurança preso no
mastro, leme e bolina fora de capas; vela dobrada ou enrolada no convés, talas no cockpit;
[DP] Os competidores poderão usar apenas um casco, um mastro (base e tope) uma vela,
um conjunto de talas, uma retranca, uma bolina e um leme.
[DP] Os barcos poderão ser inspecionados a qualquer momento durante o campeonato, a
critério do Comitê de Medição.
[DP] A substituição de um equipamento danificado poderá ser feita desde que autorizada
pelo Comitê de Medição, que inspecionará os materiais de substituição.
[NP][DP] Os numerais corretos das velas deverão estar de acordo com o numeral do casco,
conforme regra da classe, salvo em caso de barco alugado ou emprestado, em que deverá
ser o numeral do barco do velejador, se houver. Não serão permitidos numerais com menos
de cinco algarismos, nem com 5 algarismos número 1, exceto se esse for o numeral do
barco.
[DP][NP] Competidoras devem ter um losango vermelho em ambos os lados de suas velas.
Os losangos devem ter 240 mm de altura e 180 mm de largura, no mínimo, e devem estar
colocados no centro da vela imediatamente acima da tala superior.
[DP][NP] Os barcos que competirem com numeral diferente daquele com que se
inscreveram e não solicitarem alteração por inscrito, antes da regata, serão classificados
como DNC, não cabendo reparação.

7.

INSTRUÇÕES DE REGATA
7.1. [NP] As Instruções de Regata estarão disponíveis no Quadro Oficial de Avisos, no site da
ABCL (http://www.laser.org.br) e do VDS (http://www.vds.com.br/esportiva) no dia antes do
dia 31/01/2021.
8.

LOCAL
8.1. O evento será realizado no evento terá como sede o clube Veleiros do Sul, sito à Avenida
Guaíba, 2941, Vila Assunção, Porto Alegre – RS, CEP 91900-420.
8.2. As regatas serão realizadas no Rio Guaíba na área do Cristal e/ou Pedra Redonda. O Anexo 1
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mostra o local das áreas de regata.
9.

PERCURSOS
9.1. Os percursos a serem seguidos estarão descritos nas Instruções de Regata. Poderão ser
utilizados percursos trapezoidais, barla sota e triangular, a critério da CR.
10.

SISTEMA DE PUNIÇÃO
10.1. Será aplicado o Apêndice P – Procedimentos Especiais para a Regra 42.
10.2. Será utilizado o Apêndice T – Arbitragem.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

PONTUAÇÃO
É requerido que 3 (três) regatas sejam completadas para que se constitua a série.
Quando até 4 (quatro) regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata.
Quando 5 (cinco) ou mais regatas forem completadas, a pontuação do barco na série será a
soma de suas pontuações em cada regata, excluindo-se seu pior resultado.
A categoria Feminino de qualquer classe, partirá junto com a categoria Masculino da mesma
classe e sua classificação em cada Classe será a obtida com base na classificação geral da
mesma no campeonato.

12.

EMBARCAÇÕES DE APOIO
12.1. [NP][DP] Todas as embarcações de apoio (Federações, Clubes, treinadores, apoio) deverão
ser obrigatoriamente registradas na secretaria do campeonato e receberão identificação.
12.2. [DP] Os barcos deverão ficar pelo menos a 50 metros da área de regata, sem atrapalhar os
barcos em regata.
12.3. [NP] Recomendamos a todos os técnicos e pilotos de embarcações de apoio que tragam
rádio VHF para comunicação com a CR, somente em caso de emergência.
13.

LOCAL DE PERMANÊNCIA
13.1. Os barcos deverão ser guardados nos locais a eles designados nas dependências do Veleiros
do Sul.
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14.

PRÊMIOS
14.1. Prêmios serão outorgados de acordo com as regras da Classe da seguinte maneira:
Standard
1º ao 5º Geral
1º ao 3º Sub 19
1º ao 3º Sub 21
1º ao 3º Senior
1º ao 3º Pré Master
1º ao 3º Master
1º ao 3º Grand Master
1º ao 3º Great Grand Master

Radial
4.7
1º ao 5º Geral
1º ao 5º Geral
1º ao 3º Geral Feminino
1º ao 3º Geral Feminino
1º ao 3º Sub 17 Masc
1º ao 3º Sub 16 Masc
1º ao 3º Sub 17 Fem
1º ao 3º Sub 16 Fem
1º ao 3º Sub 19 Masc
1º ao 3º Sub 18 Masc
1º ao 3º Sub 19 Fem
1º ao 3º Sub 18 Fem
1º ao 3º Sub 21 Feminino
1º ao 3º Sênior Masc
1º ao 3º Sênior Masc
1º ao 3º Sênior Fem
1º ao 3º Sênior Fem
1º ao 3º Pré Master Masc
1º ao 3º Pré Master Fem
1º ao 3º Pré Master Masc
1º ao 3º Master Masc
1º Pré Master Fem
1º ao 3º Master Fem
1º ao 3º Master Masc
1º Grand Master Masc
1º Master Fem
1º Great Grand Master Masc
1º ao 3º Grand Master Masc
1º Grand Master Fem
1º 75 & Over Masculino
1º ao 3º Great Grand Master Masc
1º ao 3º 75 & Over
14.2. Para todas as categorias: Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 21, Sênior, Pré-Master, Master,
Grand Master, Great Grand Master e 75 & Over, vale o ano de nascimento.
14.3. [NP][DP] Para os Masters deverá ser amarrado uma fita adesiva colorida, na base do Mastro,
abaixo do “Garlindéu”, para identificar as Categorias.
A Organização fornecerá as fitas no momento da confirmação de inscrição.
Verde: Pré-Master
Vermelha: Master
Azul: Grand Master
Amarela: Great Grand Master
Branca: 75 & Over (Legend).
15.

SEGURANÇA
15.1. [NP][DP]Sempre que estiver na água o competidor deverá ter a bordo o equipamento de
flutuação pessoal. Uma roupa de borracha ou impermeável não é um equipamento de
flutuação pessoal. Se o equipamento de flutuação pessoal é do tipo de inflar, sempre que
estiver na água este deve estar totalmente inflado. Isso altera a RRV 40.
16.

EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
16.1. É autorizada a utilização de bússola eletrônica e câmeras de filmagem fixadas no barco.
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17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
IMPORTANTE CONSIDERAR A OCORRÊNCIA DA PANDEMIA DE SARS-COV 19, A DECISÃO DE
SAIR DE CASA É INDIVIDUAL. A RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DE MANTER O
DISTANCIAMENTO SOCIAL É INDIVIDUAL.
Todo participante do evento, no momento em que chegar ao clube pela primeira vez, deve
preencher o Formulário de Localização Pessoal e Anamnese (PLF da World Sailing) INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE COVID 19.
Os competidores participam da regata a seu próprio risco. Considere a regra 4, Decisão de
Competir. A Autoridade Organizadora não aceitará qualquer responsabilidade por danos
materiais, físicos ou morte relacionados diretamente com a série de regatas e seus
antecedentes, durante ou depois de completado o evento.
A decisão de participar do campeonato caracteriza um ato unilateral do competidor, ciente
dos riscos que a atividade náutica proporciona, devendo os menores de 18 anos ter
autorização por escrito dos pais ou responsáveis.

18.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (NÃO FAZEM PARTE DO AVISO DE REGATA).
18.1. O Campeonato Brasileiro da Classe Laser 2021 será considerado como um evento de
avaliação para a futura convocação de atletas por parte do Programa de Alto Rendimento –
PAR 2021 da CBVela nas classes do programa dos Jogos Olímpicos Paris 2024 com exceção
da categoria Offshore Misto; que a partir do momento que a Federação Internacional (World
Sailing) divulgue o programa de eventos, classe e classificação olímpica dessa respectiva
categoria; será publicado e definido o sistema de avaliação para convocação por parte do
Programa de Alto Rendimento -PAR da CBVela.
18.2. O Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial Sub-19 é parte do Processo de Seleção para
o Campeonato Mundial da Juventude de 2021, conforme Nota Oficial 007/2020 da CBVela,
que pode ser encontrada no site da CBVela (www.cbvela.org.br).
18.3. Reservas de alojamento devem ser solicitadas preenchendo o formulário do Anexo 3 e
enviar para laserbra2021@vds.com.br. O anexo 4 tem mais informações sobre
hospedagem.
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Anexo 1 - Áreas de regatas
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ANEXO 2
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Eu, ________________________________________________ (NOME DO PAI, MÃE OU
RESPONSÁVEL),

CPF:

_____________________,

pai

ou

mãe

do

velejador

______________________________________, menor de idade, autorizo a participar do
Campeonato Brasileiro da Classe Laser que acontecerá de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2021,
no Veleiros do Sul em Porto Alegre, RS.

Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer dano físico e material que o mesmo
possa sofrer ou causar no Campeonato, isentando de responsabilidade o Veleiros do Sul, a
Comissão Organizadora e demais entidades e pessoas envolvidas na organização e realização
deste Campeonato.

Por ser verdade, subscrevo a presente autorização cuja validade expira em 07 de fevereiro de
2021.

Telefone para contato: ( ) __________.

__________________________________________
(LOCAL E DATA)

__________________________________________
NOME DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL
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ANEXO 4
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ANEXO 4
INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM
(Não fazem parte do Aviso de Regata)
1.
1.1
1.2
a)

b)
c)

d)
e)

1.3

HOSPEDAGEM
Alojamento Marinheiro do Veleiros do Sul - Taxa de R$ 60,00 por dia por pessoa. Não
está incluso café da manhã.
Favorecido: Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva - CNPJ 92.948.785/0001-47.
As reservas devem ser feitas pelo representante do Clube/Flotilha/Estado para todo o
grupo através do Formulário 46A - SOLICITAÇÃO DE ALOJAMENTO que está no Anexo 3
deste Aviso de Regata que deve ser enviado para reservas@vds.com.br . Não serão feitas
reservas individualmente por pais ou velejadores.
As reservas serão feitas em ordem cronológica do pedido.
Os pagamentos devem ser feitos até 5 dias após a confirmação da vaga pelo Veleiros do
Sul.
Enviar comprovante de pagamento por e-mail para o endereço reservas@vds.com.br
Depósito identificado na conta: Banco nº 033 – Banco Santander
Agência 1464 – Tristeza - Conta Corrente: 13-000041-0
O clube fornece travesseiro, lençol e cobertor.
Cada hospede deve trazer os itens de higiene pessoal e toalha.

Casa da Nena (distante 3,8 Km do Clube) - Casa para até 4 pessoas
Rua Prof. Xavier Simões, 280 – Bairro Sétimo Céu (com vista espetacular para raia da
Pedra Redonda)
Fone: +55 5199955.4414 tratar com Nena nenakpires@gmail.com
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1.4

Millenium Flat Blue Tree Hotels – Distante 6,2 km do Clube
Av. Borges de Medeiros, 3120 – Bairro Praia de Belas
Fones: (+55 51) 3026.2200 Email vendas@bluetree.com.br
Home: www.bluetree.com.br
Tel: (51) 3026.2200 I Fax: (51) 3026-6704 I Cel: (51)9674 6394 lsilva@bluetree.com.br
Reservas: 3018-1848 (SP) I demais localidades 0300-150500

1.5

Confort Inn Hotel (Rede Atlântica De Hotéis) – Distante 9,2 Km do Clube e próximo de
bares e restaurantes
Av. Loureiro da Silva, 1660– Bairro Cidade Baixa - Porto Alegre - RS - 90050-240
afavero@hoteldireto.com - www.atlanticahotels.com.br
Tel: (55 51) 2117-9008 Fax: (+55 51) 2117-9001

1.6

Intercity Premium – Distante 8 Km do Clube
AV. Borges de Medeiros, 2105 – Bairro Praia de Belas – Porto Alegre
Fone/Fax: (+55 51) 3022.9100 / 0800.600.7700
Site: www.intercityhoteis.com.br - E-mail: poa.prm@intercityhotel.com.br

1.7

Coral Tower Express – Distante 7,8 Km do Clube.
Av. Getúlio Vargas, 318 - Bairro Menino Deus - Porto Alegre, RS
51 3226.5536 express@coraltower.com.br

1.8

Eko Residence Hotel
Avenida Desembargador André da Rocha, 131, Porto Alegre
Fone: 51 3215.7737 http://www.ekoresidence.com.br/novo/
O Eko Residence é um hotel ecológico moderno que fica a 15 minutos de carro do
Aeroporto Salgado Filho. Este utiliza energia solar e cisternas para causar o mínimo
impacto ambiental possível.

1.9

Tulip Inn Centro Histórico
Rua Senhor dos Passos, 105, Porto Alegre
http://www.tulipinncentrohistorico.com/pt-pt
tich.reservas@goldentulip.com.br
Telefone:+55 51 30130303 +55 5130130303 reservas: +55 11 2627 6363
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O Tulip Inn Centro Histórico conta com acomodações equipadas com ar-condicionado e WiFi gratuito. Está localizado em Porto Alegre, a 1,5 km da Estação de Metrô Mercado.
1.10

A listagem completa da rede hoteleira e informações sobre Porto Alegre estão nos sites:
- Escritório Municipal de Turismo www.portoalegre.rs.gov.br/turismo
- Convention & Visitors Bureau Porto Alegre www.visiteportoalegre.com
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